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YHDISTETTY VARUSTEKIRPPUTORI JA
ALUEEN HARRASTUSTEN ESITTELY ELOKUUSSA
Tervetuloa kaikki asukkaat tutustumaan alueen harrastusmahdollisuuksien esittelyyn sunnuntaina 27.8. klo 17–19
Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2).
Samaan aikaan järjestämme urheilu- ja muiden harrastevälineiden kirpputorin samassa paikassa, tervetuloa ostamaan
ja myymään!

Harrastusten esittelijät:
Alueella toimivia yhteisöjä, jotka haluavat varata maksuttoman pöytäpaikan kertoakseen toiminnastaan, pyydämme ilmoittautumaan sähköpostitse Mika Holmströmille,
mika.holmstrom[]iki.fi, puh. 0400 418 919.
Kirpputorimyyjät:
Kirpputoripaikat varataan yksityishenkilöille ja ilmoittautumisjärjestyksessä; paikka on yhdistyksen jäsenille ilmainen,
muilta veloitamme 10 €. Ilmoittautumiset sähköpostitse
mika.holmstrom[]iki.fi.

JUHANNUSJUHLAT
Lipunnosto perjantaina 23.6. klo 20, kokko klo 22
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusjuhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa.
Ohjelmassa on mm. musiikkia, tanssia ja ongintaa, ja tarjolla on kahvia, virvokkeita ja makkaraa.
Lue lisää osoitteessa laaksolahti.fi/juhannusjuhla.

KOKKOTALKOOT
– MUKAVA TAPA TUTUSTUA NAAPUREIHIN
Tule myös mukaan talkoisiin, se on mukava tapa tutustua
naapureihin! Toivotamme kaikki alueen asukkaat tervetulleeksi rentoihin talkoisiin kokkorannassa
– tiistaina 20.6. ja keskiviikkona 21.6. klo 17–21 kokon ja
tanssilavan rakentamiseksi
– juhannusaattona 23.6. klo 19–23 mm. kahvinmyyntiin
– maanantaina 26.6. klo 17–21 siivous- ja purkutöihin.
Talkootyötä on sopivasti, muttei liikaa, ja jokainen voi osallistua omien kykyjensä ja ehtimisensä mukaan. Ennakkoilmoittautumista talkoisiin ei tarvita. Ota kuitenkin yhteyttä,
jos sinulla on järjestyksenvalvojakortti ja ehdit olla juhannusaattona paikalla: Mika Holmström, puh. 0400 418919,
mika.holmstrom[]iki.fi.

KUIVIA OKSIA KOKON RAKENTAMISEEN
Juhannuskokkoon soveltuvia kuivia oksia voi toimittaa kokkorantaan tiistaina 20.6. kello 17–21. Piikkipensaita,
naulapuita, lahotavaraa, painekyllästettyä puuta tai muuta
kokkoon kelpaamatonta tai vaikeasti käsiteltävää puumateriaalia emme valitettavasti voi vastaanottaa. Jotta materiaalia ei tule liikaa, sovi tulostasi etukäteen Erkki Torkkelin
kanssa, puh. 050 392 6710.

TAIVAAN SINEEN?
Oletko kiinnostunut pääsemään DC-3-lentokoneen kyytiin?
Suunnittelemme syksylle tai ensi keväälle yhteisretkeä Helsingin Malmille, jossa ohjelmassa olisi
- tutustuminen historialliseen, Airveteran Oy:n omistamaan
ja DC-yhdistys ry:n operoimaan DC-3-koneeseen
- n. 30 minuutin lento pääkaupunkiseudun yllä
- kahvit tai pieni ruokailu Malmin lentoasemalla.
Kokonaishinta olisi n. 100 €/hlö, sisältäen yhteiskuljetuksen
Malmille, DC-yhdistys ry:n jäsenmaksun, opastuksen, lennon, kahvit ja kuljetuksen takaisin Laaksolahteen.
Kiinnostuitko paljon tai jonkin verran? Lähetä viestiä osoitteeseen tilaisuudet[]laaksolahti.fi ja kerro tarkemmin toiveistasi. Lisätiedot Erkki Torkkeli, puh. 050 392 6710.

Air Veteranin DC-3 Turku Air Show’ssa vuonna 2015
(kuva Erkki Torkkeli)

LIITY JÄSENEKSI – TUE ASUKASYHDISTYSTÄSI
Tule mukaan asukasyhdistykseen ja tue sen toimintaa. Voit
liittyä yhdistyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun
(15 €/vuosi) tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51.
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään,
jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.
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